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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. OBYEK PENELITIAN 

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan barang konsumsi dan 

perusahaan dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. 

B. JENIS DATA 

Data adalah sesuatu yang diketahui atau anggapan.Jenis data dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif.Data kuantitatif adalah data dalam bentuk 

angka.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Data 

sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.Data 

dalam penelitian ini didapatkan dari web resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.com.Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan 

perusahaan barang konsumsidan perusahaan dasar dan kimia tahun 2010-2014 yaitu 

kepemilikan saham laporan laba rugi, total aktiva total utang dan dividen 

perusahaan. 

C. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode purposive sampling.Metode purposive sampling yaitu suatu metode 

pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu. 

http://www.idx.com/
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Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Seluruh perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. 

2. Laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 

Tabel 3.1 
Pemilihan sampel 

 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah 

Perusahaan barang konsumsi dan 
dasar dan kimia yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2010-2014 

87 89 92 95 99 462 

Perusahaan yang mempunyai ekuitas 
minus pada tahun 2010-2014 

2 2 3 2 4 (13) 

Perusahaan yang memiliki laporan 
keuangan dalam mata uang asing 
pada tahun 2010-2014 

6 7 12 12 12 (49) 

Perusahaan yang tidak mempunyai 
kepemilikan manajerial pada tahun 
2010-2014 

31 31 29 30 30 (151) 

Perusahaan yang tidak mempunyai 
kepemilikan institusional pada tahun 
2010-2014 

2 2 2 3 3 (12) 

Perusahaan yang tidak membagikan 
dividen pada tahun 2010-2014 

20 17 18 19 18 (92) 

Perusahaan yang tidak memperoleh 
laba pada tahun 2010-2014 

7 13 9 19 13 (61) 

Data outlier 

Jumlah sampel selama 5 tahun 

 (16) 

68 
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3. Perusahaaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia memiliki 

kepemilikan saham manajerial selama periode 2010-2014. 

4. Perusahaaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kima memiliki 

kepemilikan saham institusional selama periode 2010-2014. 

5. Perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang 

membagikan dividen selama periode 2010-2014. 

6. Perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang 

memperoleh laba selama periode 2010-2014. 

7. Perusahaan barang konsumsi dan perusahaan dasar dan kimia yang memiliki 

utang selama periode 2010-2014. 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, 

gambar, maupun elektronik 

E. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

variabel independen. 
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1. Variabel dependen 

a. Kebijakan Utang  

Kebijakan utang diukur dengan menggunakan DER (debt equity 

ratio). DER merupakan perbandingan antara total utang atau kewajiban terhadap 

total ekuitas (modal sendiri) dalam pendanaan perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya (Pradhana, 2013). Rumus DER sebagai berikut : 

        Total utangit 

DERit  =   ──────── 

        Total ekuitasit 
2. Variabel independen 

a. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham yang mempunyai 

kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai dewan komisaris atau 

direktur (Masdupi, 2005 dalam Yulius, 2011). 

Kepemilikan manajerial diukur dengan rumus sebagai berikut : 

                 Jumlah saham manajerialit 
MOWNit =   ─────────────── 
                        Jumlah saham beredarit 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan tingkat kepemilikan saham oleh 

pihak outsider perusahaan dalam hal ini proporsi saham yang dimiliki 

institusional atau perusahaan lain (Murni dan Andriana, 2007 dalam Mudrika, 

2013). 
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Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut : 

                       Jumlah saham institusiit 
INSTit =   ───────────── 
                       Jumlah saham beredarit 

c. Kebijakan Deviden 

Kebijakan deviden adalah perbandingan antara jumlah nominal 

deviden persaham dengan laba bersih setelah pajak. Kebijakan deviden dapat 

diukur dengan DPR (dividend payout ratio) dengan rumus : 

                 Dividend Per Shareit 
DPRit =   ──────────── 

Earning Per Shareit 
d. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan atas kegiatan usaha perusahaan  selama  satu  tahun  yang  

dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan bersih pada laporan laba 

rugi saat akhir tahun (Sheisarvian, et al, 2013). Profitabilitas dapat diukur 

dengan menggunakan rumus(Prastowo, 1995 dalam Murtiningtyas, 2012) 

sebagai berikut: 

 Laba bersih setelah pajakit 
ROAit =  ─────────────── 
                              Total aktivait 

e. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang diukur dari 

total aktiva perusahaan (Fidyati, 2003 dalam Yulius, 2011) yaitu rumusnya : 

SIZEit =   Ln (total aktiva)it 



35 
 

F. UJI KUALITAS DATA 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda untuk mengolah data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini 

karena teknik regresi linier berganda ini dapat menyimpulkan secara langsung 

mengenai pengaruh masing-masing variabel independen yang diuji secara parsial 

ataupun bersama-sama. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

analisis regresi linier berganda.Regresi linier berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel, untuk menguji variabel dengan menggunakan 

SPSS. 

Persamaan regresi yang digunakan : 

Yit = a + β1MGRit + β2INSTit + β3DEVit + β4PROFit + β5SIZEit + e 

Yit  = kebijakan utang 

a  = konstanta 

β1MGRit = kepemilikan manajerial 

β2INSTit = kepemilikan institusional 

β3DEVit = kebijakan deviden 

β4PROFit = profitabilitas 
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β5SIZEit = ukuran perusahaan 

e  = error 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ada 4 macam yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal (Ghozali, 2011).Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal dalam analisis grafik dan analisis statistik digunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS) (Pradhana et al., 2014). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2011). Dalam analisis regresi ganda, maka akan terdapat dua atau lebih 

variabel bebas atau variabel independen yang diduga akan mempengaruhi 

variabel dependennya. Pendugaan tersebut akan dapat 

dipertanggungjawabkan apabila tidak adanya hubungan yang linier 

(multikolinearitas) diantara variabel-variabel independen. 

c. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-.1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2011).Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini 

menggunakan metode uji Durbin-Watson (DW test). Metode Durbin-

Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah dl dan batas atas du. H0 

diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas nilai Durbin-Watson 

pada tabel. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

tidak kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variancedari residual pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat 

melalui hasil uji statistik.Uji statistik yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan uji glejser. 

3. Statistik Deskriptif 

G. UJI HIPOTESIS DAN ANALISIS DATA 

1. Uji F 
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Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  apakah secara  serentak  variabel  

independen  mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau 

untukmenguji  apakah  model  yang  digunakan telah  fix  atau  tidak,  nilai  sig  

0,000a  <  0,05menunjukan  bahwa  variabel  independen  secarabersama-sama  

memberikan  pengaruh  yang signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Ini 

berarti model fix digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen (Gusti, 2011). 

2. Uji t 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya secara parsial dalam persamaan regresi linear 

berganda.Dengan kriteria pengujian: 

a. Jika tingkat signifikansi < α 0,05, t tabel < t hitung,  dengan  koefisien     

negatif  maka hipotesis diterima. 

b. Jika tingkat signifikansi > α 0,05, t tabel > t hitung, maka hipotesis 

ditolak (Gusti, 2011). 

3. Koefisien determinan adjustd (R2) 

Koefisien determinan adjustd (R2) adalah sebuah koefisien yang 

menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.Persamaan regresi yang dihasilkan baik digunakan untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen (Iqbal, 2003 dalam Mudrika, 2013). 
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